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Amaç: Dandy-Walker varyant›; serebellar vermisin de¤iflken
hipoplazisi ile kistik posterior fossa kitlesi ve posterior fossa-
n›n büyümemesi. Walker varyant›n›n prenatal sonografik ta-
n›s›, 18. gebelik haftas›ndan önce zordur. Çal›flmam›zda, 20.
gebelik haftas›nda rutin antenatal ultrasonografi esnas›nda ta-
n›s› konulan bir Dandy-Walker varyant› olgusunu inceledik.

Olgu: 32 yafl›ndaki primigravid hasta, gebeli¤inin 20. Hafta-
s›nda rutin antenatal ultrason için klini¤imize baflvurdu. Yap›-
lan ultrasonografide, 20. gebelik haftas›yla uyumlu canl› tek
intrauterin gözlemlendi. Fetal posterior fossa normal boyut-
lardayd› ancak 4. ventrikülle iletiflimde olan büyük bir aneko-
ik lezyonla birliktelik göstermekteydi. Serebellar vermisin hi-
poplazisini düflündürdü ancak hiçbir hidrosefali bulgusu yok-
tu. Detayl› fetal anatomi ultrason muayenesinde serebellar
vermis hipoplazisi d›fl›nda ek anomali görülmedi. Hasta iste-
medi¤inden amniyosentez yap›lmad›. Hasta, termde 2.6 kg
a¤›rl›¤›nda erkek bebek do¤urdu. Yenido¤an›n fiziksel muaye-
nesinde hiçbir konjenital anomali gözlemlenmedi. Hiçbir
konjenital intra veya ekstra-kraniyal malformasyon yoktu.
Herhangi bir konjenital kardiyak defekte rastlanmad›. Dandy-
Walker varyant›n›n son tan›s› konuldu.

Sonuç: Dandy-Walker malformasyonunun tahmini prevalan-
s› yaklafl›k 1/30.000 canl› do¤umdur. Dandy-Walker malfor-
masyonu s›kl›kla, di¤er intrakraniyal anomaliler, polikistik
böbrekler, kardiyovasküler defektler, polidaktili ve yar›k da-
mak ile birliktelik gösterir. ‹zole Dandy-Walker varyant›,
normal bir neonat için en yüksek flansa sahiptir.
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Amaç: Do¤um Ünitesinde yayg›n kullan›lan 2 boyutlu 8 fark-
l› ultrasonografik tahmini fetal a¤›rl›k modelinin gerçek do-
¤um a¤›rl›¤›n› belirlemedeki do¤rulu¤unu karfl›laflt›rmakt›r. 

Yöntem: Bu prospektif kohort çal›flma tek dal Zekai Tahir
Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde, Ekim
2013-Mart 2014 aylar› aras›nda do¤um salonuna yat›r›lan

1000 gebede yap›ld›. Maternal obezite, oligohidramniyos,
membran rüptürü mevcudiyeti ve 6 cm üzerinde aç›kl›¤› olan
aktif do¤um eylemindeki gebeler ultrasonografik de¤erlendir-
meyi etkileyebilecek maternal ve fetal faktörler olarak de¤er-
lendirilerek çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Ultrasonografik tahmini fe-
tal a¤›rl›k ölçümlerinden do¤um 24 saat içinde gerçekleflen
de¤erler al›nd›; ölçümler tek bir operatör (‹Ö) taraf›ndan ger-
çeklefltirildi. Fetal biyometri “Hadlock 1”, “Hadlock 2”,
“Hadlock 3”, “Hadlock 4”, “Campbell”, “Combs”, “Ott”,
“Warsoff” olmak üzere 8 farkl› tahmini fetal a¤›rl›k modeli ile
de¤erlendirildi. Bu formüllerin do¤ruluk de¤erlendirmesinde.
• Ortalama hata: Tahmini do¤um a¤›rl›¤› (TDA) - Gerçek

do¤um a¤›rl›¤› (GDA) de¤erlerinin cebirsel toplam›n›n
ortalamas›, 

• Mutlak ortalama hata: TDA-GDA de¤erlerinin toplam›-
n›n ortalamas› 

• Ortalama % hata: (TDA-GDA) / GDA x 100 de¤erleri-
nin cebirsel toplam›n›n ortalamas› 

• Mutlak ortalama % hata: Gerçek do¤um a¤›rl›¤›n›n yüz-
desine karfl› gelen mutlak hata pay› ITDA-GDA)I / GDA
x 100 de¤erlerinin toplam›n›n ortalamas› olmak üzere
karfl›laflt›r›ld›.

‹statistiksel de¤erlendirmede SPSS 17 versiyonu kullan›ld›.
Bulgular: Do¤um 24 saat içinde gerçekleflen 914 düflük risk
grubundaki gebe, sonuçlar› ile de¤erlendirildi¤inde 8 farkl›
tahmini do¤um a¤›rl›k formülü ve gerçek do¤um a¤›rl›klar›
aras›nda anlaml› farkl›l›klar belirlenirken (p<0.001), her formü-
lün gerçek do¤um a¤›rl›¤› ile anlaml› korelasyon gösterdi¤i or-
taya kondu (p<0.001). Gerçek do¤um a¤›rl›¤›na göre ultraso-
nografik tahmini fetal a¤›rl›k formüllerinden ortalama mutlak
hata yüzdesi en düflük olan Hadlock 4 formülü olarak de¤erlen-
dirildi (0.97±1.37). Tahmini do¤um a¤›rl›¤›n› belirlemede dü-
flük riskli gebe grubumuzda güven aral›¤› en dar olan formülü
Hadlock 4 idi.

Sonuç: Ultrasonografi ile tahmini fetal a¤›rl›¤›n do¤ru belir-
lenmesi maternal ve neonatal sonuçlar› olumlu etkileyebilir.
Bu nedenle tüm araflt›rmac›lar›n kendi popülasyonlar›nda
gerçek do¤um a¤›rl›¤›na göre mutlak hata oran› ve mutlak
hata yüzdesi en düflük formülü belirleyip ona göre ölçümleri-
ni yapmalar› gerekmektedir.
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